Årets representant for rasen 2016

Årets Gypsy Cob representant skal være en person som har bidratt til å reklamere for
rasen på en særdeles god måte.
De nominerte kan være både medlemmer og ikke-medlemmer, men det er kun betalende
medlemmer av NGCF som kan stemme.
Nomineringen foregikk til 15. november 2016 med mulighet til å stemme på kandidatene
frem til 15. desember 2016.
Hei J
Jeg vil nominere Inger Valen til «Årets Gyspy Cob Representant».
Grunnen til dette er at Inger i en årrekke aktivt har vist frem rasen på sitt beste med hva enn hun
har foretatt seg med hestene sine.
For tiden er hun eier av Skully, Ally, Isak og Fargo som alle går lykkelig på utegang og er barfot. De
holder til i Sola kommune i Rogaland.
Hun bruker hestene sine i oppdrag som bryllupskjøringer og turridning/kjøring gjennom sitt firma
«Hesteeventyr» og kan skreddersy opplegg for en hver anledning. Og tar også gjerne med seg
ridekunder på terrengturer på hyttene i Sirdal eller i Søgne.
Det står ikke på fantasien ang. hva som kan virkeliggjøres og ingen oppdrag er umulige. Hun liker
nye utfordringer J
Hun sier alltid «hei» og tar seg tid til en prat med menneskene hun møter på sin vei. Dette blir alltid
godt mottatt og folk får tid til å se litt nærmere på de flotte hestene.
Inger er selvsagt en dyktig og positiv hestetrener som «ser» individet og bruker positiv håndtering
for å få frem det beste i den enkelte hesten.

Noen av tingene hun har deltatt/utført med hestene sine på er:
Brukskjøringkonkurranser, Utstillinger, Hestepulling, Kurser av mange varianter,
Westernstevner, Distanseritt, Tospann&Firspannkjøring, Skogsarbeid (også på oppdrag fra
Sola kommune), Vannleker (kano, stor badering eller tube bak hestene i sjøen),
Bursdagsoppdrag, Handikap ridning og kjøring, Juleåpninger for Ikea og i Stavanger sentrum,
Lucia kjøring i sentrum, Kjøring og ridning til og fra div.arr.som Smokie og Alan Jackson
konsert + Western og Oktober festival, «Hestens Dag» oppvisning på Forus Travbane,
Reklameoppdrag for Lilleba (nattøy) og HRB (bredbåndreklame på biler), Fotosession i
forbindelse med Leila Hafzi (brudekjoler) og Eventyrbruden (brudekjoler), Kjøreoppdrag på
American Festival (på Lista), Filming, Sledekjøring i Sirdal, «Nonnetur» innom Stavanger`s
pub`er med hest&vogn, «Hestetaxi» m.sigøynervogn til døra Sola flyplass (m.Ellen Ofstad som
passasjer), «Sigøynerferie» med hester og sigøynervogn m.overnattinger langs Jæren, Turer
på Hardangervidda, Skogsturer i Telemark og langs havet på Jæren osv.osv.
Hun har flere ganger blitt presentert i lokalavisene i Rogaland og har også fått vise frem
hestene sine på nrk (b.l.a.Lokal tv og Norge Rundt) og tv2 (kommer 2017 på «Fjorden
Cowboys»).
Hestene har også fått egen hesteparkering v.Sola Strandhotel, hvor tur&hotellgjestane kan få
glede av litt hestekos, en ridetur på stranden eller en svømmetur på hesteryggen i havet.

Med denne allsidigheten hun har i bruken av hestene sine, mener jeg at hun får vist og
presentert rasen på sitt beste og at hun dermed kvalifiserer seg utmerket som «Årets Gypsy
Cob Representant» J
Disse trygge hestene hennes håndterer det meste av terreng, kjøretøyer, lyd, lys og
folkemengder osv. Bilder av hendelser florerer stadig på facebook, slik at folk der også kan se
hva rasen er god for og kanskje bli inspirert til selv å anskaffe seg ein slik god brukshest.

Vennlig hilsen
Sissel Heigre

Hei :-D
Som årets representant for rasen ønsker jeg å nominere Inger Valen. Hun har et mangfold av bruk på sine
GC’er, hun profileres på tv, i lokalavisene og viser hestene på en særdeles hyggelig måte. Hestene er utrolig
brukervennlige, både midt i trafikken, ute i sjøen, foran butikker, hoteller. Foran store flotte vogner, under
ryttere og til å klappe og kose med.
Hun har gjort en utrolig flott jobb med hestene, og hun får vist fram rasen på sitt aller beste!
Vennlig hilsen
Camilla Carcary

Jeg ønsker også å nominere Inger Valen. Inger viser frem et fantastisk bilde av slik GC i hjemlandet også er.
Hun tilbyr ferier, turer, overnattinger og diverse med sine flotte sigøynervogner og GC'er som trekkhester.
Hun har vist frem sigøynerlivet og GC på tv, Norge rundt, og dermed vist hele Norge om vår flotte rase.
Hun viser virkelig folket alt det flotte med vår rase og er en flott ambassadør for rasen.
Med vennlig hilsen Iselin Leikvangen Albretsen.
Melding: Hei!
Jeg ønsker og nominere Inger Valen for hennes enestående arbeid i Rogaland med sine sigøyner hester og
ekte sigøyner vogner. Hun er en utrolig bra reprensentant med tanke på at hun stadig vekk er ute og
farter enten langs veien eller på vei til flyplassen, hun har gjort seg veldig bemerka ved og være på tv
"Norge rundt" og samt hatt besøk av flere kjennte mennesker. Hun tar på seg oppdrag som kjøring og
turer, overnatting og bålkos pluss masse mere, man får ett veldig godt innblikk i hvordan sigøyner livet
ligger an i 2016 og ikke minst hvor beroligende og allsidig vår rase er. Derfor ønsker jeg og nominere
henne som årets Gypsy Cob representant.
Mvh Rikke Fiskum.

